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Słubice, dnia 21.11.2014 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE
na ubezpieczenie sprzętu komputerowego dostarczonego w ramach projektu pn.:
„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w powiecie słubickim”
współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego innowacyjna Gospodarka, Działania
8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eIncusion, oś priorytetowa;
społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki
I. Zamawiający
Powiat Słubicki, ul. Piłsudskiego 20, 69-100 Słubice
tel. 95 759 20 10, fax 95 759 20 11, NIP 598-14-60-085
II. Tytuł projektu
„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w powiecie słubickim”
III. Program, Priorytet, Działanie
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
Priorytet VIII Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki,
Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu- eInclusion.
IV. Nazwa przedmiotu zamówienia
Ubezpieczenie sprzętu komputerowego dostarczonego w ramach projektu pn.:
„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w powiecie słubickim” współfinansowanego przez
Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu
Operacyjnego innowacyjna Gospodarka, Działania 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu
cyfrowemu – eIncusion, oś priorytetowa; społeczeństwo informacyjne - zwiększenie
innowacyjności gospodarki.
V. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie niżej określonego sprzętu komputerowego –
w ilości 100 szt. Dostarczone zestawy komputerowego zostaną użyczone nieodpłatnie
Jednostkom Oświatowym podległym Zamawiającemu (60 szt.) oraz wybranym
Beneficjentom ostatecznym (40 szt.). Wszystkie elementy zestawu komputerowego są nowe.
Zestawy komputerowe instalowane i użytkowne będą w siedzibach 3 Jednostek
Oświatowych oraz w 40 różnych lokalizacjach zamieszkania beneficjentów ostatecznych
na terenie powiatu słubickiego.
Nazwa i opis sprzętu podlegającego
ubezpieczeniu
Zestaw komputerowy w skład które wchodzą:
1. Komputer Lenovo ThinkCentre M93z All-inOne z monitorem 23 calowym oraz kompletem
przewodów, klawiaturą, myszką i listwą
zasilającą,
2. System
operacyjny
Windows
8.1
Professional,
3. Oprogramowanie biurowe - Libre Office 4.3,
4. Program zabezpieczający - G-Data Internet
Security,
5. Oprogramowanie ochrony rodzicielskiej –
G-Data Internet Security (moduł ochrony
rodzicielskiej)

Cena jednostkowa
brutto
(całego zestawu komp.)

3 458,76 zł

Ilość

Wartość
Odtworzeniowa

100 szt.

345 876,00 zł

Zakres ubezpieczenia: od wszelkich szkód materialnych polegających na uszkodzeniu,
zniszczeniu bądź utracie przedmiotu ubezpieczenia wskutek nieprzewidzianej i niezależnej
od ubezpieczającego przyczyny. Franszyza integralna i redukcyjna: zniesione. Udział własny
zniesiony. Suma ubezpieczenia w wartości odtworzeniowej.
Zakres ubezpieczenia powinien obejmować co najmniej następujące ryzyka:
a. działanie człowieka, tj. niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność, zaniedbanie, błędna
obsługę, świadome i celowe zniszczenie przez osoby trzecie,
b. kradzież z włamaniem i rabunek, wandalizm,
c. działanie ognia (w tym również dymu i sadzy) oraz polegające na osmaleniu, przypaleniu,
a także w wyniku wszelkiego rodzaju eksplozji, implozji, bezpośredniego uderzenia
pioruna, upadku statku powietrznego oraz w czasie akcji ratunkowej (np. gaszenia,
burzenia, oczyszczania zgliszczy),
d. działanie wody tj. zalania woda z urządzeń wodno – kanalizacyjnych, burzy, wylewu wód
podziemnych, deszczu nawalnego, wilgoci, pary wodnej i cieczy w innej postaci oraz
mrozu, gradu, śniegu, nieumyślne pozostawienie otwartych kranów lub innych zaworów,
e. działanie wiatru, osunięcie się ziemi,
f. zwarcia spięcia, przepięcia, uszkodzenia izolacji, w tym wskutek niewłaściwych
parametrów prądu zasilania (np. zbyt wysokiego lub zbyt niskiego napięcia zasilania),
g. bezpośredniego i pośredniego oddziaływania wyładowań atmosferycznych i zjawisk
pochodnych jak indukcja, działanie pola elektromagnetycznego itp.,
h. wad produkcyjnych, błędów konstrukcyjnych, wad materiałowych, które ujawniły się po
okresie gwarancji (rękojmi),
i. koszty zabezpieczenia ubezpieczonego mienia przed bezpośrednim zagrożeniem ze
strony zdarzenia losowego objętego ubezpieczeniem, koszty akcji ratowniczej, koszty
uprzątnięcia pozostałości po szkodzie,
j. klauzula likwidacyjna w sprzęcie elektronicznym – zapewnia wypłatę odszkodowania
w kwocie pozwalającej zastąpić ubezpieczony sprzęt przez fabrycznie nowy, jak
najbardziej zbliżony parametrami do sprzętu zniszczonego,
Składka ubezpieczeniowa płatna będzie jednorazowo do 21 dni od daty początku okresu
ubezpieczenia na rachunek bankowy ubezpieczyciela.
VI. Termin wykonania Zamówienia
Okres ubezpieczenia od 28 listopada 2014 r. do 31 października 2015 r.
VII. Termin związania ofertą
Wykonawca zostanie związany ofertą przez 14 dni (bieg terminu rozpoczyna się wraz z
upływem terminu składania oferty). Wykonawca samodzielnie lub na wniosek
Zamawiającego może przedłużyć termin związania z ofertą.
VIII. Opis sposobu obliczania ceny
Cena oferty wyrażona w PLN winna zawierać wszystkie koszty jakie Wykonawca poniesie z
tytułu należytej realizacji zamówienia.
IX. Opis przygotowania oferty
Wykonawca złoży ofertę na formularzu ofertowy stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego
zapytania. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę. Ewentualne
poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone czytelnym odpisem
osoby/osób sporządzających ofertę.
X. Kryteria wyboru oferty
Jedynym kryterium oceny oferty jest: cena (łączna wartość brutto wyrażona w PLN).
Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę
(tj. ofertę z najniższą ceną) wynikającą z przyjętego w/w kryterium. O miejscu i podpisaniu
umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę.

XI. Miejsce i termin składania ofert
Termin składania ofert upływa 26.11.2014 r., do godz. 11.00.
Ofertę należy złożyć na formularzu oferty (wg dołączonego wzoru - zał. Nr 1)
w wyznaczonym terminie - mailem lub faxem (mail: p.kowalczyk@powiatslubicki.pl,
fax: 95 759 20 11), bądź pisemnie za pośrednictwem poczty lub osobiście w siedzibie
Starostwa Powiatowego przy ul. Piłsudskiego 20 w Słubicach (na parterze w Biurze Obsługi
Interesanta).
XII. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie opublikowana na stronie internetowej
Zamawiającego. Powiadomieni zostaną również oferenci, którzy złożyli oferty w danym
postępowaniu o udzielenie zamówienia (za pośrednictwem poczty, drogą elektroniczną lub
telefonicznie).
XIII. Pozostałe informacje:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
- zmiany lub odwołania niniejszego ogłoszenia,
- zmiany warunków lub terminów prowadzonego postępowania ofertowego,
- unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny, a także do
pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.

Starosta Słubicki
Andrzej Bycka
Załączniki:
1. Zał. Nr 1 - Formularz oferty

Załącznik Nr 1
Nazwa i adres oferenta:
……………………………
NIP …………………
REGON …………….

Przystępując
do
postępowania
o
udzielenie
zamówienia
publicznego
na ubezpieczenie sprzętu komputerowego dostarczonego w ramach projektu pn.:
„Przeciwdziałanie
wykluczeniu
cyfrowemu
w
powiecie
słubickim”
współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego innowacyjna Gospodarka,
Działania 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eIncusion, oś priorytetowa;
społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki, składamy
następującą ofertę:
1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:

brutto: ……………. zł (słownie: ……………………………………………….)
2. Oferujemy
wykonanie
przedmiotu
zamówienia
i w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

na

warunkach

3. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 14 dni.

........................................................
(podpis i pieczęć wykonawcy
lub jego upoważnionego przedstawiciela)

……………………..
(miejscowość i data)

